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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.  
 .......... طالب:
 ك؟كهیئت

 طالب:...

 الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 

ن، في شرح الحدیث: قوله: إذا أمرهم أي إذا أمر الناس �عمٍل أمرهم �ما �طیقو  -رحمه هللا تعالى-�قول الكرماني 

ه المراد أن لكن السیاق دّل على أن ،أنه �ان ُ�كلِّفهم �ما ُ�طاق فعله ظاهره أنه �ان ُ�كلِّفهم �ما ُ�طاق فعله، ظاهره

 الفرق بینهم؟  ما�كلِّفهم �ما ُ�طاق الدوام على فعله، 

 طالب:...

له. وام على فعلكن السیاق دّل على أن المراد أنه �كلِّفهم �ما ُ�طاق الد ،�قول: ظاهره أنه �ان ُ�كلِّفهم �ما ُ�طاق فعله

 الثاني؟ أم ألول أیهما أخف ا

 طالب:...

الثاني أخف، ُ�طاق الدوام، �ونك تطیق الدوام على فعل الشيء أسهل من �ونك تطیق تطیق فعل الشيء أحیاًنا من 

ه اتهم �حالتغیر مداومة، أمرهم �ما �طیقون، قالوا: إنا لسنا �هیئتك، الهیئة الحالة والصورة، ولیس المراد نفي تشبیه ذو 

فال  ،-صلى هللا علیه وسلم-ولیس المراد نفي تشبیه ذواتهم �حالته  ،، الهیئة الحالة والصورة-سلمصلى هللا علیه و -

، في الصورة، فال بد من تأو�ل في أحد الطرفین -علیه الصالة والسالم-بد من تأو�ل؛ ألنه ُوِجد من �شبه النبي 

بخل، ة للتأكید، نحو: مثلك ال یبخل، مثلك ال یالمراد من هیئتك �مثلك أي �ذاتك، أو �نفسك، وز�د لفظ الهیئ :فقیل

ل: �عني والمراد: أنت ال تبخل، والز�ادة في مثلك ال یبخل هل فیها معنًى زائد على األصل أنت ال تبخل؟ �عني مث

لى؛ ألن نعم إذا �ان شبیهك الذي �شبهك ال یبخل، فأنت من �اب أو  ]١١{َلْیَس َ�ِمْثِلِه َشْيٌء}[سورة الشورى: 

ف النا فُحذِ حبَّه في الغالب دون المشبَّه �ه، فإذا �ان المشبَّه ال یبخل فالمشبَّه �ه من �اب أولى. ولسنا أي لیس المش

ة من المضاف وأقیم المضاف إلیه مقامه واتصل الفعل �الضمیر، فقیل: لسنا، وأراد بهذا الكالم طلب اإلذن في الز�اد

 .العبادة

لسنا، بهذا الكالم طلب اإلذن في الز�ادة من العبادة والرغبة في  :رادوا الذین قالواوأراد بهذا الكالم �عني األصل أ 

فكیف بنا وذنو�نا  ،الخیر، �قولون: أنت مغفور �عني لك، ال تحتاج إلى عمل، ومع هذا أنت مواظٌب على األعمال

م أن من �ان �اهلل أعرف �ان منه ألني أعلمكم وأخشاكم. ألنه �ما تقدَّ  ؛كثیرة؟ فرّد علیهم وقال: أنا أولى �العمل
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أخوف، والخوف �حدو إلى العمل، هذا هو الخوف النافع، الذي �سوق صاحبه إلى العمل، قل مثله وقل مثله في 

 الرجاء النافع، ما هو الرجاء الذي یبعث على الكسل أو الخوف الذي یدعو إلى القنوط. 

َم ِمن َذنبِ  اقتباس مما قاله تعالى: ،قوله: إن هللا قد غفر لك ُ َما َتَقدَّ َر}[سورة اَك َوَما تَ {لَِّیْغِفَر َلَك للااَّ ، فإن ]٢لفتح: َأخَّ

 قلَت: األنبیاء معصومون عن الكبائر مطلًقا، وعن الصغائر عمًدا على األصّح، فإن قلَت: األنبیاء معصومون عن

ر ه الذي ُغفِ ؤاخذة بها على ُمَكلٍَّف أصًال فما ذنبالكبائر مطلًقا، وعن الصغائر عمًدا على األصّح، وأما السهو�ة فال م

م �عضه على �عض أو ترك األولى؛ ألنه یرد علیه المتأِخر، إذا قلن  نه قبلإ :اله؟ قلُت: الذنب الذي قبل النبوة المتقدِّ

م من ذنبك �عني قبل النبوة، لكن وما ت ،النبوة. وما تأخر؟ �عني إذا �ان وة قبل النب أخر؟ �لهلیغفر لك لیغفر لك ما تقدَّ

م ومنه المتأِخر على �المه  .لكن منه المتقدِّ

م �عضه على �عض أو ترك األولى. أو ترك األولى ال شك أنه یوجد فعل خ  الف قلُت: الذنب الذي قبل النبوة المتقدِّ

قبطي، ن قتل موسى لل، مثل ما مّر بنا في الموافقات م-علیهم الصالة والسالم-األولى، �النسبة لألنبیاء المعصومین 

د �قول اجتهد اجتهادات ولم ُ�َقّر علیها وعوتب علیها؛ ألنها من �اب خالف األولى، ق -علیه الصالة والسالم-والنبي 

ن �عني ال �صل إلى حد الكراهة، ال �صل إلى حد الكراهة؛ أل ،لكنه مرجوح ،قائل: إن خالف األولى من قسم المباح

 .ّل على �راهته، فمثل هذا ال �حتاج إلى استغفارالتعبیر �خالف األولى ال ید

 طالب:...

ولو، من األصل حتى المكروه ال یترتب علیه ذنب، لكنه من �اب ما ُیردده أهل العلم أن حسنات األبرار سیئات 

ء وال شك أن اإلنسان إذا غفل عن فعل مندوب ندم على هذه الغفلة، واستغفر منها، �عني إذا دخل الخال ،المقر�ین

 ، أو ُنِسباوفتر عن الذ�ر مثًال خرج �قول: غفرانك، من أي شيء؟ من هذه الغفلة عن الذ�ر وهو ما ارتكب محظورً 

علیه  -ما له وجه، �عني إذا �ان النبي ،ما له وجه؟ ما له وجهأم إلیه ذنب قومه، ُنِسب إلیه ذنب قومه، هذا له وجه 

ثل تسبیح، یؤمر �االستغفار وهو ال ذنب له، إذا قیل مثل هذا في ممأمور �االستغفار ومأمور �ال -الصالة والسالم

ى، لكن هل �االستغفار فُأمَّته من �اب أول -علیه الصالة والسالم-هذا أنه تعلیم ألمته، تعلیم ألمته، إذا ُأمر النبي 

 .نه ُینَسب إلیه ذنب قومه فیستغفر منه؟ الإ :�مكن أن �قال

 طالب:...

، وفي -صلى هللا علیه وسلم-فكیف �معصوم، قوله: فغضب أي رسول هللا  ،بة آلحاد الناسشك هذا �النس هما فی

لكن المقصود حكا�ة الحال الماضیة، المقصود حكا�ة الحال  ،�عض النسخ: فیغضب، وهو و�ن �ان بلفظ المضارع

لمضارع للحال الماضیة واستحضار تلك الصورة الواقعة للحاضر�ن، �عني �أن الذي حكى فیغضب معروف أن ا

، واالستقبال، والحدیث الكالم عن أمٍر سبق، �عني هل قیل هذا في حال غضبه أو أو قبل غضبه؟ ال، �عده إًذا ماضٍ 
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الثانیة: فیغضب لیستمر استحضار هذه الصورة،  .ولذلك الروا�ة: فغضب هذه ماشیة على الجاّدة من حیث المعنى

قبال، وأن هذه هیئته المستمرة، فیغضب لكن المقصود حكا�ة الحال كأنه مستمر في الماضي وفي الحال وفي االست

الماضیة واستحضار تلك الصورة الواقعة للحاضر�ن، قوله: حتى ُ�عَرَف النصب هو الروا�ة و�جوز فیه الرفع، حتى 

 ُ�عَرَف، النصُب هو الروا�ة، و�جوز فیه الرفع، حتى ناصبة وال تدخل على ناصب مضمر؟ 

 طالب:...

إن حتى هي الناصبة إذا دخلت على المضارع تنصبه،  :ن مضمرة و�ال فاألصل أن حتى جاّرة، ومنهم من �قولعلى أ

، جاز فیه الرفع والنصب، ولو ُعِطف فیغضب تعّین فیه الرفعُ  :، �یف �جوز الرفع؟ مثله: ثم �قول�جوز فیه الرفع

ى ُ�عرَف �قول: النصب هو الروا�ة و�جوز فیه ما دخل علیها ناصب. حت ،فیغضب مرفوعة؛ ألنه ما دخل علیها شيء

ن الرفع. حتى ُ�عَرَف �قول: على صیغة المجهول والغضب مرفوع �ه، وأما ُ�عَرَف فإنه منصوب بتقدیر أن أي حتى أ

و�جوز فیه الرفع �أن �كون عطًفا على فیغضب، �أن �كون عطًفا على فیغضب.  ،�عرَف الغضب والنصب هو الروا�ة

 فافهم! هذا العیني. 

 ي تكون عاطفة. ثم �قول: أ�ًضا جاز فیه الرفعأو�جوز فیه الرفع على إ�ش؟ �أن �كون عطًفا على فیغضُب، عاطفة 

والنصب؛ ألنه معطوف على ُ�عَرف عطًفا على، ولو ُعِطف على فیغضب تعّین فیه الرفع؛ ألن �غضب ما دخل علیه 

لمنبّت ال اهذا التوجیه إلى األخذ �ما �طیقون، أن مسألة �عني  مسألةالناصب، إنما هو مرفوع وجًها واحًدا، والسرُّ في 

 قون الدوامفخیر العمل ما دام و�ن قّل، فخیر العمل ما دام و�ن قّل، فإذا تحملوا ما ال �طی ،أرًضا قطع وال ظهًرا أ�قى

د، والالئق �طالب علیه تر�وه أو �عضه �عد ذلك، وصاروا في صورة ناقض العهد، وصاروا في صورة ناقض العه

 اآلخرة الترقي. 

 و�نهمك في طلب العلم، ،وهمة وعز�مة، فتجده �ستغل هذه الهمة اطالب العلم أو العالم �جد من نفسه نشاطً  اآلن

ن هذه و�مضي أوقاته في التحصیل، ثم تفُتر هذه الهمة، و�دًال من أن �قرأ في الیوم عشر ساعات �قرأ نصفها، ُیَذم م

حة ُیَذم؟ قالوا: إذا لم �ستمر صار في صورة ناقض العهد، لكن إذا تبّین له أنه من المصلحة ومصلالناحیة أو ال 

أم َذم یُ التحصیل أن ُ�قلِّل، ولو �ان تخفیفه على نفسه في هذا الباب الستغالل �قیة الوقت فیما هو أهم هل نقول هذا 

قرآن من الوقت �ل یوم ساعة، لو قال: بدل ما أقرأ ال ال؟ شخص اعتمد أنه �قرأ القرآن في سبع مثًال، و�ستغرق علیه

�عني أختم مرتین بدل أر�ع، وأستغل هذا الوقت في قراءة ورقة واحدة  ،افي سبع أقرؤه في الضعف خمسة عشر یومً 

 إن هذا نكص؟ أو عدل إلى ما هو أفضل؟  :من القرآن �التدبُّر ومراجعة �عض ما ُ�شِكل من األلفاظ، هل نقول

ثالثة بدل  ،یالم وال ُیَذم، أو بدًال من أن �قرأ السبعة الُسُبع في ساعة، �قول: أنا أر�د أن أقرأ الُعشر في ساعة هذا ما

من أن أقرأ خمسة �ساعة أقرأ ثالثة، على وجٍه �كون أكمل من حیث التدبُّر والترتیل والنظر في المعاني، ال شك أن 
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جرَّب أنه �عدل إلى تقلیل المقروء من حیث الكم، وال ُ�غیِّر من حیث هذا أفضل، لكن الذي ُ�خشى منه وهو أمٌر مُ 

د الهّذ �صُعب علیه أن یتر�ه، مثل الذي تعوَّ  ؛ثم یرجع إلى طر�قته ،ثاني یوم ،الكیف، �غیِّر أول یوم د ألن الذي تعوَّ

قرأ سأال �هللا  :خمسة ثم �قول یرفق، فإذا �ان �قرأ في الیوم خمسة أو في الساعة أن السرعة �السیارة، مثله ما �قدر

ثم �جد نفسه في  ،ألنه أقرب إلى الهدف الشرعي من التالوة واالنتفاع �القرآن، ثم �عد ذلك ینسى نفسه ؛ثالثة �الساعة

في  ا، فاإلنسان یدرس وضعه بدقة، و�كون حازمً ائً وال تدبر شی ،وال فهم ،نها�ة الوقت ما قرأ ما �قرؤه �العادة، وما فقه

د و�قارب، وعلیه أن �عتني �األنفع لقلب أموره  . �لها، و�سدِّ

وصاروا في صورة ناقض العهد، والالئق  ،قال: فإذا تحملوا ما ال �طیقون الدوام علیه تر�وه أو �عضه �عد ذلك 

فإن لم  ،، الترقي فإن لم �كن فالبقاء على حالهاسبع األولى أن �ختم ثالثً ال�طالب اآلخرة الترقي، �عني بدل ما �ختم 

 یلحقه الوألنه إذا اعتاد من الطاعة ما �مكنه الدوام علیه دخل فیها �انشراح واستلذاذ ونشاط  ،�كن فالبقاء على حاله

  ملل وال سآمة، واألحادیث �مثله �ثیرة. 

معلومة أو ساعات معروفة، أو أوقات معینة، و�صرف �قیة الوقت  ا�قرأ أو �صلي أو �صوم أ�امً  أن شخص معتاد

نواع لعبادات األخرى المتنوعة، و�ضرب �سهم من �ل نوع من هذه األنواع، ثم إذا زاد على نفسه شیًئا في نوع من األل

لصیام ع العبادات من مقاصد الشرع، فیحرص اإلنسان على أن ینوِّع، �أخذ من اأخّل �األنواع األخرى، ال شك أن تنوُّ 

ن أنواع ، وغیر ذلك مأ�ًضاالصالة والتالوة وغیرهما ومن النفع المتعدي �سهم، وتأثیره في القلب معروف، ومن التعّبد �

 العبادات. 

، أمورات، عمليإشارة إلى �مال القوة العملیة، أتقاكم إشارة إلى �مال القوة العملیة؛ ألن التقوى فعل الم »أتقاكم«قوله: 

 .وترك المحظورات، والترك عمل

 ك منا العمُل الُمضللفذل         لئن قعدنا والنبي �عمُل  

 ترك العمل عمل.  ألن 

فالتقوى  إلى �مال القوة العلمیة، إلى �مال القوة العلمیة والتقوى على ثالث مراتب؛ ألنها من الفعل وقى، »وأعلمكم«

على ثالث مراتب: وقا�ة النفس عن الكفر، وهي للعامة، وعن المعاصي وهي للخاصة، وعما سوى هللا وهي لخواص 

تقسیم الناس إلى طبقات إلى عامة وخاصة وخاصة الخاصة، هو من حیث الوقوع والوجود  ،التقسیم الخواص.

منهم من أهل  ،ومنهم من أخص ،موجود، الناس غیر متساو�ن منهم العامة ومنهم الخاصة من أهل العلم والعمل

 یتناول ما وشهره الغزالي. والعلم �اهلل الزهد والورع واالنقطاع ال شك، لكن مثل هذا التقسیم إنما ُعِرف عند الصوفیة،

 وهو المسمى �أصول الدین، لكن على أي طر�قة؟  ،وهو المسمى �أصول الدین، ما �صفاته ،�صفاته
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ل الصفات، و�جعل التأو�ل تأو�ل الصفات هو ال علم على طر�قة سلف األمة وأئمتها، �عني وهو �قول هذا الكالم �أوِّ

 .�صفات هللا

ل الصفات وال �قتفي سلف هذه األمة معتمًدا على ما جاء عن هللا و  لیس ،نقول: ال  عن هذا هو العلم، والذي �أوِّ

ا في إثباتها على خطر، قد ال �كون اإلنسان وهو یزاول هذا التأو�ل مستحضًرا لهذ -علیه الصالة والسالم-رسوله 

إذا لم تؤمن �صفات جاءت عن هللا وعن الخطر، من أین جاء الخطر؟ ألنه الزم للمذهب، الزم لمذهب التأو�ل، 

ل الصفات  -سبحانه وتعالى-رسوله، ثم جاء هللا  �عرف من  ماذالفصل القضاء �الصفات التي �عرفونها، الذي �أوِّ

صفات وما مسألة خطیرة، �عني ما بینه و�ین األشاعرة إال  المسألةف�عرف من صفات هذا الذي جاء؟  ماذاالصفات؟ 

نَّة وما بیننا و�ینهم إال شيء أدري إ�ش، ما ینفع �سیر،  هذا الكالم، و�حاول �عضهم أن یدرج األشاعرة في أهل السُّ

د د �ل عاببیننا و�ینهم عظائم، لیست �سیرة، جاء في الحدیث الصحیح أنه �أتي من �قول لهم: أنا ر�كم، حینما �سج

ي تلست ر�نا، ثم �أتي على الصفة ال أنت :صفة على غیر الصفة التي �عرفونها، فیقولون لمعبوده، �أتیهم على 

ل الصفات أو ینكر الصفات   نصیبه من هذا؟  ما�عرفونها فیسجدون له، هذا الذي �أوِّ

إذا عرفنا معنى  :�یف �عرفها؟ قد �قول قائل ؟�عرفها �یفینفي الصفات  ،ما له نصیب، ما �عرف صفات أصالً 

 لى معرفة من جاءنا بهذه الصفات؟ �یف نتوصل إ ،وال نعرف �یفیتها ،الصفة إجماالً 

على �ل حال تفاصیل هذه األمور الدخول فیها لیس �جید، لكن ینبغي أن نحذر من مثل هذا، من مثل هذا الموقف 

 أنت تنفي صفات.

 طالب:...

صول الدین، ألنه سّلم، وانتهى إلى ما سمع، والعلم �اهلل یتناول ما �صفاته والمسمى �أ ؛نعم، اإلنسان ُیوفَّق لمعرفتها

وما �أحكامه وهو فروع الدین، وما �كالمه وهو القرآن، وما یتعلق �ه و�أفعاله وهو معرفة حقائق أشیاء العالم، وما 

یتعلق �ه و�أفعاله وهو معرفة حقائق أشیاء العالم؛ ألن النظر في آ�ات هللا سواء �انت المتلوة أو المرئیة النظر في 

 سواء �انت المتلوة وهي القرآن أو المرئیة من مخلوقاته �السماوات واألرض وما بینهما آ�ات هللا والتفكُّر في آ�ات هللا

جامًعا ألنواع  -صلى هللا علیه وسلم-هذا هو الذي یز�د في اإل�مان هو الذي یرسخ اإل�مان، ولما �ان رسول هللا 

ص التقو  صلى هللا علیه  -ى وال العلم، ولما �ان رسول هللالتقوى، جامًعا ألنواع التقوى حاوً�ا ألقسام العلوم، ما خصَّ

ص التقوى وال العلم -وسلم وهذا قر�ٌب مما قال علماء  ،وأطلق ،جامًعا ألنواع التقوى حاوً�ا ألقسام العلوم ما خصَّ

حتمله المعاني: قد ُ�قَصد �الحذف إفادة العموم واالستغراق، أحیاًنا ُ�حَذف المفعول لیسرح الذهن �ل مسرح، �ل ما �

�ما أنه أفضل من �ل واحد  -صلى هللا علیه وسلم-للمتكلم، و�عَلم منه أن رسول هللا  او�كون مقصودً  ،اللفظ یِرد

وأكرم وأكرم عند هللا وأكمل؛ ألن �مال اإلنسان منحصٌر في الحكمتین: العلمیة والعملیة. وهو الذي بلغ الدرجة العلیا 
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حیث قال: أتقاكم وأعلمكم خطاً�ا  ،أ�ًضاأفضل وأكرم وأكمل من الجمیع والمرتبة القصوى منهما، �جوز أن �كون 

 ،�مال �شري، �النسبة للبشر هو أكمل الخلق -علیه الصالة والسالم-. و�ماله -صلى هللا علیه وسلم-للجمیع 

 .وأعلمهم �اهلل، یبقى أنه �مال �شري  ،وأتقاهم ،وأشرف الخلق

، �عني ال -علیه الصالة والسالم-�جوز صرفه إلى غیره فلیس له منه شيء مما ال  -جل وعال-أما ما یتعلق �اهلل 

شر، �حملنا مثل هذا الكالم الذي مقتضاه الكمال المطلق �النسبة للبشر�ة أكمل من �ل أحد في �ل شيء، �النسبة للب

إ�اكم «ل الغالة، �ما فع -جل وعال-مما ال �جوز صرفه إال هلل  ائً أن نغلو �ه وننزله فوق منزلته ونصرف له شی

 .»ال تطروني �ما أطرت النصارى ابن مر�م«، »والغلو

رجمة، �قول الكرماني: فإن قلَت، �عني على عادته یورد إشكاالت، فإن قلَت: ال تعّلق للحدیث �الجزء الثاني من الت 

ة علیه، ل القلب، وال داللوهو أن المعرفة فعل القلب، ال تعلق للحدیث �الجزء الثاني من الترجمة، وهو أن المعرفة فع

هذا  »هللأنا أعلمكم �ا«: -صلى هللا علیه وسلم-ال داللة وضعیة وال عقلیة، الجزء الثاني من الترجمة �اب قول النبي 

ِكن ُیَؤاالترجمة الشق األول، و�ینه و�ین الحدیث مطا�قة، وأن المعرفة فعل القلب لقول هللا تعالى:   ا َ�َسَبْت ِخُذُكم ِ�مَ {َولَٰ

 .]٢٢٥ُقُلوُ�ُكْم}[سورة البقرة: 

ضعیة و ال داللة  ،وال داللة علیه ،وهو أن المعرفة فعل القلب ،فإن قلت: ال تعلق للحدیث �الجزء الثاني من الترجمة 

ه .وال عقلیة لیتجاوب  ؛قلت: �مكن أن یوّجه و�ن �ان احتماًال �عیًدا �أنه یدل علیه �حسب السیاق ،قلُت: �مكن أن یوجَّ

لى ص-قال رسول هللا  -صلى هللا علیه وسلم-الكالمین، أي لما أرادوا أن یز�دوا أعمالهم على عمل رسول هللا  طرفا

قلب، وأن ألنه عمل ال ،لهم: ال یتهیُأ لكم ذلك؛ ألني أعلمكم والعلم من جملة األفعال، بل من أشرفها -هللا علیه وسلم

 وأن المعرفة فعل القلب وفي اآل�ة: ،الشق الثاني من الترجمة�قال �أن غرضه أن یبین الشق األول من الترجمة، 

ِكن ُیَؤاِخُذُكم ِ�َما َ�َسَبْت ُقُلوُ�ُكْم}[سورة البقرة:  علم وأنا أ�ًضا وفیه  ،�سب قلبهنا فعل معرفة وفعل قلب و  ]٢٢٥{َولَٰ

معرفة، ذا الباب واحد، العلم والن العلم والمعرفة �ما أشار ابن حجر في هإ :أعلمكم، وقلنا في التعلیق على ابن حجر

ینفیه،  لكنه ال ،ألن العلم ال �ستلزم سبق الجهل ؛و�ّینا معنى ذلك، وأن العلم والمعرفة �النسبة للمخلوق ال �ختلفان

لم فالعالم من البشر سبق علَمه جهٌل والعارف �ذلك؛ ألن المعرفة تستلزم سبق الجهل؛ ألنه قال: وال فرق بین الع

وهذا صحیح، والمعرفة مذ�ورة في الشق الثاني من الترجمة، والعلم معروف مذ�ور في  ،هذا الباب والمعرفة في

 يألن لهم: ال یتهیُأ لهم ذلك؛ -صلى هللا علیه وسلم-إًذا بینهما مناسبة، بینهما مناسبة. قال رسول هللا  ،الحدیث

ن وأن �قال �أن غرضه أن ُیبّین الشق األول م ،ها؛ ألنه عمل القلببل من أشرف ،أعلمكم والعلم من جملة األفعال

القرآن، �ن غرضه أن ُیبّین الشق األول من الترجمة �الحدیث، والثاني ث، والثاني �القرآن. �أن �قال �أالترجمة �الحدی

شً أم  ان من �اب اللف والنشر مرتَّبً و على قاعدة ُ�لیة فاعلمها �عني �ك  ؟ اُمشوَّ
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 ،انيعلى الثاني، على الثأم األولى في األدلة؟ تدل على األول ب. اآلن اآل�ة ما هي  غیر مرتَّ غیر مرتَّب، ال ال

شً  ،والحدیث هو الثاني في االستدالل یدّل على الشق األول  وغیر ُمرتَّب.  اففیه لفُّ ونشر �سمونه ُمشوَّ

 طالب:...

له، إن � ل، تذ�ر أكثر من واحد، ثم تفصِّ  ،امرتَّبً  ان ترتیب التفصیل على اإلجمال صارأن تذ�ر شیًئا ُمجمًال ثم ُتفصِّ

شً   .او�ن �ان ترتیبه �ختلف عن ترتیب الُمجمل صار مشوَّ

 طالب:...

ْت ُوجُ {َیْوَم َتْبَیضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّا الَِّذیَن اسْ إجمال، والنشر هو التفصیل.   ]١٠٦ل عمران: آوُهُهْم}[سورة َودَّ

ْت ُوُجوُهُهْم}[سورة آل عمران:  {َوَأمَّاثم قال:  رتَّب؟ طیب، التشو�ش مغیر أم نعم، هذا مرتَّب  ]١٠٧الَِّذیَن اْبَیضَّ

ال  على مستوى أن ُ�طَلق �إزاء النصوص، لكنهم لیستالتعبیر �ه هو موجود في �تب أهل العلم، لكن حقیقته العرفیة 

شر شيء فیه، ال، یبقى أن مثال اللَّف والنَّ  أواصطالح  شيء ومجرد هما فی ،یتحاشون �اعتبار أنه وارد في النصوص

یَن {َوَأمَّا الَّذِ ، ]١٠٦}[سورة هود: {َفَأمَّا الَِّذیَن َشُقوافي آ�ة هود،  ]١٠٥{َفِمْنُهْم َشِقيٌّ َوَسِعیٌد}[سورة هود: المرتَّب: 

 . ]١٠٨ُسِعُدوا}[سورة هود: 

في ذلك  �ثیًرا ما یترجم األبواب وال یذ�ر -رحمه هللا-ك أن البخاري قال: وهنا ننبهك على قاعدة ُ�لیة فاعلمها، وذل

م؛ ألنه �قابل الباب الذي فیه حدیث االباب حدیًثا أصًال. ال یذ�ر حدیثً  بنا  رجمة، ومرّ وال یذ�ر فیه ت ،أصًال، وهذا تقدَّ

ب الذي ن هذا �منزلة الفصل من الباوال یذ�ر ترجمة، ذ�ر أهل العلم أ ،وترجم علیه �قوله: �اب اهذا، �عني ذ�ر حدیثً 

 لیس فیها ،لیبّین أن هذه الترجمة لیس فیها حدیث على شرطه ؛قبله، و�قابله الترجمة التي لیست �عد تحتها حدیث

حدیث على شرطه، و�حتمل أن �كون بّیض له ومات ما وجد حدیًثا على شرطه لهذه الترجمة. �ثیًرا ما یترجم 

 .أو ال یذ�ر ما ترجم الباب علیه ،الباب حدیًثا أصالً  وال یذ�ر في ذلك ،األبواب

�ل  وترجم التراجم أوًال، ثم �ان یذ�ر �عده في ،قال �عض شیوخنا من حفاظ الشام: سببه أن البخاري بّوب األبواب 

ن هل اآل�اب األحادیث المناسبة له �التدر�ج، فلم یتفق له إثبات الحدیث لبعض التراجم حتى انتقل إلى دار اآلخرة. 

م على الحكم؟  م على الدلیل أو الدلیل متقدِّ  الحكم متقدِّ

م أثم یبحث عن دلیل له، هذا مناسب في حق البخاري  ،الحكم �ستنبط من الدلیل، مقتضى هذا الكالم أنه یذ�ر الحكم

�فتي و�تصدر یترجم �ه، ولذلك ُ�عاب على �عض من  امناسب؟ المناسب أنه �أتي إلى الدلیل و�ستنبط منه حكً غیر 

وله، قو�جیب بدون علم، ثم إذا ُنبِّه أن هذا الحكم خطأ، ذهب لیبحث عن دلیل یدعم  ،للناس أنه قد ُ�حَرج في مسائل

 خطأ، لكن الألنفسه حتى أحیاًنا �عترف أنه  ا، انتصارً اولیس انتصاًرا لما یراه حق�  ،وحینئٍذ �كون �حثه انتصاًرا لنفسه

 .أخطأ، فیبحث عن دلیل وعن قول ولو مرجوحیر�د أن �ظهر للناس أنه 
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ده في ثم �ان یذ�ر �ع ،وترجم التراجم أوالً  ،سببه أن البخاري بّوب األبواب :م �عض شیوخه من حفاظ الشام �قول�ال 

وقال  فلم یتفق له إثبات الحدیث لبعض التراجم حتى انتقل إلى دار اآلخرة، ،كل �اب األحادیث المناسبة له �التدر�ج

 ،وغرضه أنه یبّین أنه لم یثبت عنده �شرطه حدیث في المعنى الذي ترجم علیه ،العراقیین: عمل ذلك اختیاًرا �عض

ذا ه. �عني ا�هللا أعلم، فیحتمل أن تكون هذه الترجمة منها، وأن المعرفة هي القلب هي فعل القلب ما وجد له حدیثً 

ن ضمن هل یدخل هذا م االتراجم التي ذ�رها وما وجد لها حدیثً ، �عني مثل االشق الثاني من الترجمة ما وجد له حدیثً 

نه �حكم �حكم قبل أن �جد حدیثه؟ أو �كون عنده أحادیث ما هو �حدیث واحد، وتكون صحیحة، لكنها إ :ما قلناه

 ، لكن ال �ستدل بها في �تا�ه؛ ألن شرطه في الكتاب أعلىالیست على شرطه في هذا الكتاب، �ستنبط منها أحكامً 

و�عاب �ه �عض من یتصدى و�فتي الناس، ثم �عد  ،لئال یلتبس األمر في الكالم الذي قلناه ؛من مجرد ثبوت الخبر

 ذلك إذا وقع في خطأ یذهب لیبرر هذا الخطأ �أي وسیلة، ال. 

 لرجلوهي أن العبارة األولى فیها القصد، ومالزمة ما �مكن الدوام علیه، وأن ا ،قال النووي: وفي الحدیث فوائد

أن له و أن الرجل الصالح ینبغي أال یترك االجتهاد في العمل اعتماًدا على صالحه،  ،الصالح ینبغي أال یترك االجتهاد

سان اإلخبار �فضله، فیما إذا دعت إلى ذلك حاجة، فیما دعا فیما إذا دعت إلى ذلك حاجة. أیهما أشد؛ أن یثني اإلن

  ینكر؟أم على غیره أو ُیثنى علیه �حضرته 

 أشد، �ون اإلنسان یثني على نفسه أو ُیثنى علیه أیهما أخف؟ 

 طالب:...

ني یثنى علیه أخف من �ونه یثني على نفسه، �عني إذا �ان المتجه أنه إذا ُأثني علیه أنكر، فمن �اب أولى أال یث

 انُتِقص في مكانٍ  على نفسه، هنا �قول: وأن له اإلخبار �فضله إذا دعت إلى ذلك حاجة، دعت إلى ذلك حاجة، إذا

ًال، ثم المصلحة تستدعي أال ُینَتَقص فیه، لُیقَبل الحق منه، �عني في مقام مناظرة مع مبتدع، مع مخالف، مع �افر مث

مسألة على طر�قة ما �شاع و�ذاع من  ه�أتي شخص لینتقص ذلك الرجل الذي یناظر ذاك المخاِلف على ما فی

بد  �أن �سقط و�ضیع الحق بهذه الطر�قة؟ ال المسألةیدافع عنه خالص تنتهي  اوال وجد أحدً  ،اإلسقاط، نعم، �سقطها

 أن یدافع عن نفسه.

 طالب:...

هذا األصل؛ ألنه أقرب وأدعى إلى اإلخالص، لكن  ،على �ل حال المواقف تختلف، األصل أن اإلنسان �كتم عمله

ما نقل عنه ابن القیم في مدارج في وجهه فییخ اإلسالم إذا ُمِدح إذا �ان في موطن ال بد فیه من االنتصار، ش

ي و�ذا �ان أبي وجدي،  ،السالكین قال: أنا لست �شيء، وال لي شيء ي وابن الُمكدِّ  المسألةوال مني شيء، أنا الُمكدِّ
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 �قَبل مواقف أحیاًنا �حتاج اإلنسان، ال سیما إذا �ان له قول یتعّین بیانه وال �قوم �ه غیره، حق یتعّین بیانه علیه، وال

 .إال إذا بّین منزلته

و�نبغي أن �حرص على �تمانها، و�نبغي أن �حرص على  ،قال: وأن له اإلخبار �فضله فیه إذا دعت إلى ذلك حاجة 

-فإنه �خاف من إشاعتها زوالها، وجواز الغضب عند رّد أمر الشارع؛ ألنهم قالوا لسنا �هیئتك، فیغضب  ،كتمانها

لكن قد  ،قاعدته وجادته الرفق واللین -علیه الصالة والسالم-وذ�رنا أنه  ،رّد أمر الشارععند  -علیه الصالة والسالم

 ُ�حتاج إلى خالف ذلك، عند الحاجة. 

علیه  -وفیه جواز الغضب عند رّد أمر الشارع، ونفوذ الحكم في حال الغضب، ونفوذ الحكم في حال الغضب، النبي

 ، بن عمرو بن العاص لما قال له: إن قر�ًشا تقول إنك تكتب عن محمد�ختلف عن غیره، عبد هللا -الصالة والسالم

 ،»قحاكتب، ف�هللا ما خرج من هذا إال «: -علیه الصالة والسالم-وهو �شر یتكلم في الغضب والرضا قال له النبي 

 .عن حال غیره -علیه الصالة والسالم-فحاله �ختلف  ،»ال �قضي القاضي وهو غضبان«: ضيوقال في القا

�انوا  -رضي هللا عنهم-وجواز الغضب عند رد أمر الشارع ونفوذ الحكم في حال الغضب، والتغیُّر، وأن الصحا�ة  

ي ذلا مامن الرغبة التامة �انوا من الرغبة التامة في طاعة هللا تعالى واالزد�اد من أفعال الخیر وغیر ذلك؛ ألنه 

د �عني �ما حصل في قصة الحدیبیة وفي عمرة القضاء، قصدهم الر  دعاهم وحداهم إلى أن ال �قبلوا �المه ألول مرة؟

؟ ال، إنما قصدهم الخیر، حرًصا على الخیر، لكن هذا الحرص ینبغي أن �كون فیه -علیه الصالة والسالم-علیه 

 .اولو �ان القصد حسنً  ،»من عمل عمًال لیس علیه أمرنا فهو رد«، -علیه الصالة والسالم-اقتداء �النبي 

 ب:...طال

 ؟ماذا

 طالب:...

 دمامیني.ال

 طالب:...

ت: السیاق أخبر �الواقع لما دعا إلیه من عتاب أصحا�ه ال لقصد الفخر، فإن قل »إن أتقاكم وأعلمكم �اهلل أنا«قوله: 

فإن  �قتضي تفضیله على المخاطبین فیما ُذِكر، ولیس هو منهم قطًعا، فقد ُفِقد شرط استعمال أفعل التفضیل مضاًفا،

ضیل لت: السیاق �قتضي تفضیله على المخاطبي فیما ُذِكر، ولیس هو منهم قطًعا، فقد ُفِقد شرط استعمال أفعل التفق

مضاًفا. أتقاكم أعلمكم، وأفعل التفضیل تقتضي أن شیئین اشتر�ا أو أشیاء اشتر�ت في صفة فاقت هذه الصفة في 

، -علیه الصالة والسالم-، وفي صفة العلم فاقهم -لسالمعلیه الصالة وا-أحدهم دون غیره، في صفة التقوى �فوقهم 

 غیرها؟ أم �قول: ولیس هو منهم قطًعا، لیس هو منهم في هذه الصفات في التقوى والعلم 
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 طالب:...

تفضیل �قول: فإن قلت: السیاق �قتضي تفضیله على المخاطبین فیما ذ�ر، لیس للنبوءة ذ�ر، فقد ُفِقد استعمال أفعل ال

، -معلیه الصالة والسال-یس منهم في القدر الذي یز�ده من الفعل علیهم، هو �حثهم على االقتصاد، و�ز�د مضاًفا، ل

 .لیس منهم في هذا العمل ،قام حتى تفطرت قدماه، وواصل في الصیام، هذا الفعل لیس مشترً�ا بینه و�ینهم

ته وحده، واإلضافة لمجرد التوضیح فیما ذ�ر قلت: إنما قصد التفضیل على �ل من سواه مطلًقا ال على المضاف إلیه  

 -صلى هللا علیه وسلم-إذ �جوز في هذا المعنى أن �ضیفه إلى جماعة هو أحدهم، نحو: نبینا  ؛من الشرط هنا الغٍ 

 ،أفضل تمیم؟ ألنه لیس واحًدا منهم -علیه الصالة والسالم-محمد  :هو أفضل قر�ش، �عني هل تستطیع أن تقول

قر�ش، أو أن تضیفه إلى جماعة من جنسه لیس داخًال فیهم، نحو: یوسف أحسن إخوته،  و�نما تقول: أفضل

ل، وأن تضیفه إلى غیر جماعة نحو: فالن أعلم �غداد، لكن   الجماعةالمضاف إلیه ال یدخل فیهم المضاف المفضَّ

ي أعلم �ذا أفضل �غداد، أ :ولمن أحیاء �غداد جاز أن تق ابد من تقدیرها، المراد �ه أهل �غداد، لكن لو �انت حی� ال

 .ممن سواه ومختٌص ببغداد؛ ألنها مسكنه أو منشؤه

 .�هللا أعلم

 وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

 طالب:...

 ُأِمنت الفتنة؟

   طالب: ُأِمَنت الفتنة.

 

 
 


